
Rachunek zysków i strat

za okres 2014-01-01 do 2014-12-31

roku poprzedniego

84,863.66

roku bieżącego

42,437.20

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 84,863.66 42,437.20

28,942.2041,089.70Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego1.

Stan na koniecPozycja Wyszczególnienie

1 2

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

A.

Data sporządzenia:2015-07-13

Danuta Papaj

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Leszek Jarosz, Jacek Kopeć, Julita Jarosz, Maria Gąsior, 
Beata Pytel

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 
ustawy

13,495.0043,773.96Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

KATOLICKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB 
SZACHOWY "VICTORIA"
25-335 KIELCE
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 17 
0000345950

a) Amortyzacja 0.00 0.00

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o 
rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności 
gospodarczej

Data zatwierdzenia:

B.

216.81 490.10

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

111,043.64

111,043.64

75,558.28

56,398.06

56,398.06

42,903.06

13,495.0035,485.36

75,341.47 42,412.96Pozostałe koszty

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego2.

d)

b) Zużycie materiałów i energii

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

200.00

0.00

35,285.36

0.00 0.00

490.10

0.00

13,004.90

0.00 0.00

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 7,354.27 27,694.23

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 8,733.50 9,820.44

E. Wynik finansowy netto ogółem -27,559.21 3,912.93

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 0.00 0.00

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 0.00 0.00
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